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PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

 

 Încheiat azi, 07.02.2022 cu ocazia afişării la sediul Primăriei 
comunei Gălăuţaş a Proiectului de hotărâre privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.   

 Întocmit în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, prin care se 
prevede că în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte 
normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice 
un anunţ referitor la această acţiune.  

 Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii, la Secretarul general al comunei Gălăuţaş, adresa de e-
mail galautas@hr.e-adm.ro , fax. 0266345604, în termen de 10 zile de 
la data prezentei. 

 

Secretar general, 

Morar Monica-Camelia 
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ANUNȚ  

 

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, că 

urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, PROIECTUL 

DE HOTĂRÂRE  privind indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2023, proiect care se se afișează la sediul Primăriei 

comunei Gălăuțaș și pe pagina de web www.primariagalautas.ro .  

NECESITATEA DECURGE DIN FAPTUL CĂ ESTE ÎN 

INTERESUL CETĂŢENILOR CUNOAŞTEREA nivelului taxelor și 

impozitelor locale, propuse pe anul fiscal 2023.  

  În cazul în care se dorește depunerea de recomandări, opinii față de acest 

proiect, se va face în scris la secretarul general al localității în termen de 10 zile 

de la data prezentului anunț. 

 
În cazul în care persoanele fizice și persoanele juridice interesate nu au 

depus, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect, 

Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2023,   va fi supus aprobării.  

 

 ATAȘAT SE PREZINTĂ REFERATUL DE APROBARE ȘI 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE ÎN ACEST SENS. 

 

    GĂLĂUȚAȘ, LA  17.02.2022 

 

SECRETAR GENERAL, 

MORAR MONICA-CAMELIA 
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